
 

 

  

शकै्षणिक व संशोधन परिषद आता ववद्या प्राधधकिि 

०१. णशक्षिके्षत्रात महािाष्ट्र ास देशपातळीवि प्रथम तीन क्रमांकात आिण्याच्या हेतूने िाज्य शकै्षणिक व संशोधन 

परिषदेची पुनिरचना किण्यात आली असून आता ती ववद्या प्राधधकिि नावाने ओळखली जाईल.  
 

०२. प्राधधकिि शैक्षणिक सुधाििेचे व्यापक कायरक्रम हाती घेईल.शालेय णशक्षि ववभागाच्या (डाएट) अंतगरत 

आता ववद्या प्राधधकिि कायरित होईल.  
 

०३. प्रगत शकै्षणिक महािाष्ट्र कायरक्रमात धडसेंबि २०१७ पयंत िाज्यातील १०० टके्क शाळा प्रगत किण्याचे 

उविष्ट्य़ ठेवले आहे. या पार्श्रभूमीवि १७ ऑक्टोबिच्या वनिरयाद्वाि ेगवठत ववद्या प्राधधकिि ही संस्था हे उविष्ट्य़ 

साध्य किण्यासाठी कायरित होईल.  
 

०४. वीस सदस्यांच्या या प्राधधकििात अधधकाऱयांसह णशक्षिके्षत्रातील तज््ांचा समावेश िाहील. णशवाय, 

प्रादेणशक पातळीवि सहा प्राधधकििे अस्स्तत्वात येतील.  
 

०५. प्राधधकििाद्वाि ेअभ्यासक्रम व पाठय़क्रम ववकससत कििे, शकै्षणिक सावहत्य व णशक्षकांचे ववकसन, 

मूल्यमापन प्रवक्रया, ववकससत व संगिक ततं्र्ानाच्या माध्यमातून संशोधन किण्याचे ठिले आहे. 

 

०६. उदूरसाठी अधतरिक्त दोन पदे िाहतील. या प्रवक्रयेत णशक्षक व खात्याबाहेिील तज््ांना प्रामुख्याने सहभागी 

करून घेण्यावि भि देण्यात आला आहे. 
 

 

धनोत्रयोदशीला पवहला ‘िाष्ट्र ीय आयवेुद वदन’ 

०१. वदवाळीतील 'धनोत्रयोदशी' हा वदवस दिवषी 'िाष्ट्र ीय आयवेुद वदन' म्हिून साजिा किण्याचा वनिरय अखेि 

कें द्रीय आयषु मंत्रालयाने घेतला असून पवहला आयवेुद वदन २८ ऑक्टोबिला मधुमेहाचे जनजागिि करून 

साजिा होिाि आहे. 
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०२. गत १५ ते २० वषांंंपासून याववषयी आयवेुद के्षत्रातील जािकािांकडून मागिी होत होती. इति शाखांचा 

‘डॉक्टि डे’ मान्यताप्राप्त आहे, पि भाितीय उपचाि पध्दती असलेल्या आयवेुदाचा कुठलाही वदनववशेष 

नव्हता.  
 

०३. या मागिीचा पाठपुिावा केल्यानतंि आयषुचा स्वततं्र प्रभाग असिाि ेकें द्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी 

कोित्या वदवशी आयवेुद वदन साजिा किावा म्हिून मते जािून घेतली. बहुसंख्य आयवेुदपे्रमींनी वदवाळीतील 

'धनोत्रयोदशी' या वदवसाचाच आग्रह धिल्यावि तो मंजूि किण्यात आला. 

 

०४. आयषु मंत्रालयाचे सल्लागाि डॉ.मनोज नेसिी (आयवेुद) यांनी यासंदभारत परिपत्रक जाहीि केले आहे. कें द्र 

शासनाने दिवषी ‘धनोत्रयोदशी’ला आयवेुद वदन साजिा किण्याचे वनधित केले असून यंदा प्रमुख कायरक्रम २८ 

ऑक्टोबिला नवी वदल्लीत होिाि असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 

 

०५. यंदाचा पवहला िाष्ट्र ीय आयवेुद वदन हा ‘मधुमेह वनयंत्रिासाठी आयवेुद’ या संकल्पनेवि साजिा केला 

जािाि आहे. सवर िाज्यातील आयषु संचालनालय, आिोग्य ववभाग, आयवेुद महाववद्यालये, आयवेुद फोमरसी 

कंपन्या, तसेच शुभचचतक ववववध कायरक्रमांचे आयोजन कितील. 

 

 

 

 

 

 

 

For More Updates Visit 

http://www.mpscacademy.com 

http://www.mpscacademy.com/


 

 

अमेरिकी लेखक पॉल बेट्टी यांना ‘बुकि’ पुिस्काि 

०१. अमेरिकेतील वगर व वंशभेद व्यवस्थेवि टीका कििाऱया पॉल बेट्टी यांच्या 'द सेलआउट' या कादबंिीस 

बुकि सावहत्य पुिस्काि जाहीि झाला आहे. अमेरिकी व्यक्तीला बुकि पुिस्काि वमळण्याची ही पवहलीच वेळ 

आहे.  

 
 

०२. लंडनच्या वगल्डहॉल येथे झालेल्या कायरक्रमात लेखक बेट्टी यांना ५० हजाि पौंडांचा पुिस्काि देण्यात 

आला. त्यांच्या लेखनाची तुलना माकर  टे्वन व जोनाथन स्स्वफ्ट यांच्याशी केली आहे. 

 

०३. बेट्टी यांनी ‘स्लम्बिलँड’, ‘टफ’ व ‘द व्हाइट बॉय स्कफल’ या तीन कादबंऱया ललवहल्या आहेत.सलग 

धतसऱया वषी कादबंिी प्रवगारतील स्पधार सवर देशांच्या लेखकासंाठी खलुी होती. या पुिस्कािासाठी दोन विवटश, 

दोन अमेरिकी, एक कॅनेधडयन व एक विवटश कॅनेधडयन लेखक स्पधेत होते. 

 

०४. बेटी यांना डचेस ऑफ कॉनरवेल कॅवमला पाकर ि बॉवेल्स यांच्या हस्ते बुकि पुिस्काि प्रदान किण्यात आला. 
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यंदा अथरसंकल्प मवहनाभि आधीच सादि होिाि 

०१. योजनांची लवकिात लवकि अंमलबजाविी व्हावी, नव्या प्रकल्पांची कामे लवकि सुरू व्हावी, यासाठी 

सिकािने अथरसंकल्प मवहनाभि आधीच सादि किण्याचा वनिरय घेतला आहे.  

 

०२. भािताचे आर्थथक वषर १ एवप्रल ते ३१ माचर असे असते. जगातील अनेक देशांमध्ये आर्थथक वषर जानेवािी 

ते धडसेंबि असे असते. 

 

०३. दिवषी अथरसंकल्प फेिुवािीत सादि होतो. त्यानतंि तो संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूि केला जातो. 

मात्र यंदा जानेवािी मवहन्यामध्येच अथरसंकल्प सादि केला जािाि आहे. 

 

०४. त्यामुळे सिकािला वस्तू आणि सेवा किाच्या अंमलबजाविीसाठी पुिसेा वेळ वमळिाि आहे. १ 

एवप्रलपासून वस्तू आणि सेवा कि अंमलात आिला जािाि आहे. 

 

०५. यंदापासून िले्वेचा स्वततं्र अथरसंकल्प सादि केला जािाि नाही. िले्वेशी संबधंधत सवर गोष्ट्ींचा समावेश 

कें द्रीय अथरसंकल्पात केला जाईल. 

 

०६. याआधी पंतप्रधान अटल वबहािी वाजपेयींनी २००१ मध्ये अथरसंकल्प सादि किण्याची वेळ बदलली 

होती. आधी अथरसंकल्प संध्याकाळी ५ वाजता सादि केला जायचा. मात्र ही विवटशकालीन प्रथा वाजपेयींनी 

मोडीत काढली आणि अथरसंकल्प सकाळी ११ वाजता सादि किण्यात येऊ लागला. 
 

 

खताविील अनुदानाचे पैसे थेट शेतकऱयांच्या खात्यात 

०१. शेतीसाठी खतावि देण्यात येिाि ेअनुदान आता थेट शेतकऱयांच्या बँक खात्यावि जमा होिाि आहे. कें द्र 

सिकािकडून १६ सजल््ांमध्ये प्रायोवगक तत्त्वावि िाबववण्यात येत असलेल्या या योजनेच्या यशानतंि ही 

योजना पूिर देशभिात िाबववण्यात येिाि आहे. 

For More Updates Visit 

http://www.mpscacademy.com 

http://www.mpscacademy.com/


 

 

 

०२. सिकाि थेट हस्तांतिि योजनेवि (डीबीटी) काम कित आहे. त्यामुळे देशभिातील सवर शेतकऱयांना 

अनुदानाचे पसेै थेट त्यांच्या खात्यावि जमा होतील. 

 

०३. खते के्षत्रासाठी थेट हस्तांतिि योजना िाबववण्याची सिकािची योजना आहे. यामध्ये प्रामुख्याने यरुियाचा 

समावेश आहे. खतांसाठी कें द्र सिकािकडून जवळपास वार्षषक ७५ हजाि कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. 
 

 

भाित - न्यूझीलंड वद्वपक्षीय संबंध बळकट 

०१. भािताला अिपुुिवठादाि देशांच्या गटाचे (एनएसजी) सदस्यत्व वमळण्यासाठी न्यझूीलंडची भूवमका 

सकािात्मक असल्याचे न्यूझीलंडचे  पंतप्रधान जॉन की यांनी बुधवािी स्पष्ट् केले. यामुळे भािताची एनएसजी 

सदस्यत्वाची दावेदािी अधधक बळकट झाली आहे.  
 

०२. भािताचे पंतप्रधान निेंद्र मोदी आणि जॉन की यांच्यात बुधवािी चचार झाली. त्यात व्यापाि, संिक्षि आणि 

सुिक्षा या के्षत्रांत वद्वपक्षीय संबधं बळकट किण्याचा वनिरय घेण्यात आला. 

 

०३. दहेुिी किआकाििी टाळण्यासंबधंीच्या किािासोबतच उभय देशांनी तीन किािांवि स्वाक्षऱया केल्या. 

पिस्पि सहकायारद्वाि ेदहशतवादावविोधात लढण्याचा वनधारिही मोदी आणि जॉन की यांनी या वेळी केला. 
 

 

लैंवगक समानतेच्याबाबतीत जगात भाित ८७ वा  
०१. लैंवगक समानतेबाबत नुकत्याच जाहीि झालेल्या जागधतक आकडेवािीनुसाि १४४ देशांच्या यादीत भाित 

८७ व्या क्रमांकावि असल्याचे वनदशरनास आले आहे.  
 

०२. ववशेष म्हिजे स्त्री-पुरूषांच्या णशक्षि आणि वेतनातील फिक बऱयाच अंशी वमटववण्यात भािताला यश 

आल्यामुळे यंदा या क्रमवािीत भािताचे स्थान २१ क्रमाकांनी वधािले आहे.  
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०३. या क्रमवािीत बांगलादेशासह दधक्षि आणशयातील अनेक देशांनी भािताला मागे टाकले आहे.  
 

०४. जागधतक आर्थथक मंचाने (डब्लल्यूईएफ) केलेल्या या सवेक्षिात भािताचा शेजािी पावकस्तान मात्र शेवटहून 

दसुऱया स्थानावि असून येमेन अखेिच्या स्थानावि आहे. 
 

०५. जागधतक जेंडि गॅप रिपोटरमध्ये भािताने प्राथवमक आणि माध्यवमक स्तिाविील णशक्षिाच्या नोंदिीतील 

मुले आणि मुलींच्या संख्येतील तफावत जवळपास वमटवली आहे.  
 

०६. या क्रमवािीत आईसलँड पवहल्या क्रमांकावि असून त्यापाठोपाठ वफनलँड, नॉवे, स्वीडन या देशांचा 

क्रमांक आहे. जागधतक महासत्ता असिािी अमेरिका या यादीत ४५ व्या स्थानी आहे. 
 

 

ववषािी प्रणथनांना िोखल्यास अल्झायमिला प्रधतबंध 

०१. मेंदतू ववषािी प्रणथन ििूेचंी साठविूक किण्यास प्रधतबंध कििाऱया गोळ्या घेतल्याने अल्झायमि व इति 

मेंदिूोग टाळता येतात, असे नवीन अभ्यासात वदसून आले.  
 

०२. टेक्सास येथील बेयलि कॉलेज ऑफ मेधडसीन व जॉन हॉपवकन्स स्कूल ऑफ मेधडससनच्या वै्ावनकांनी 

म्हटले आहे, की अल्झायमिची लक्षिे वदसण्यापूवी त्याचा मुकाबला किता येतो व त्यात तीन पद्धतीच्या 

उपाययोजना किता येतात.  
 

०३. ताऊ प्रणथनांची साठविूक झाल्याने अल्झायमिची शक्यता वाढते.ताऊ प्रणथनांची साठविूक कमी केली 

ति अनेक बाबी साध्य होतात. नुआक-१ या एन्झाइमची वक्रयाशीलता िोखल्यास ताऊ प्रणथन साठण्याचे 

प्रमाि कमी होते.न्यूिॉन जनरलमध्ये हे संशोधन प्रससद्ध झाले आहे. 
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प्रथमा माईिकि यांना ओपीपीआय मवहला वै्ावनक पुिस्काि  

०१. सीएसआयआिच्या हदैिाबाद येथील इधंडयन इस्न्स्टटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेच्या वै्ावनक प्रथमा 

माईिकि यांना अलीकडेच ओपीपीआय मवहला वै्ावनक पुिस्काि वमळाला आहे.  
 

०२. त्यांच्या संशोधनाने औषधवनर्षमतीत महत्त्वाची भि टाकली आहे, त्यामुळे त्यांना हा पुिस्काि जाहीि झाला 

आहे. त्या मूळ तेलंगिातील आहेत. त्यांना सीएनएस म्हिजे चेतासंस्थेशी संबधंधत िोग तसेच ककर िोग व 

क्षयिोगावि संशोधनासाठी हा पुिस्काि वमळाला आहे. 
 

०३. १९९२ मध्ये त्या सीएसआयआिच्या संस्थेत वै्ावनक म्हिून काम करू लागल्या. वैद्यकीय िसायनशास्त्र, 

औषध संशोधन या शाखांत त्यांचे संशोधन आहे. 

 

०४. एड्स, इबोला व हेपॅवटवटस बी या िोगांवि त्यांनी संशोधन केले असून त्यात त्यानंी असे दाखवून वदले की, 

सापाचे ववष जि होवमओपॅथी औषधाच्या रूपात वापिले ति त्याचा ववषािू िोगांवि चांगला उपयोग होतो. 
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